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Școli sustenabile și incluzive 

 

Școala noastră, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” și Școala Gimnazială 

Comuna Răstolița a câștigat un proiect de finanțare europeană cu titlul “Școli sustenabile și 

incluzive”,  Programul Operaţional Capital Uman,  Apel nr. 987 - Educație nonformală în sistem 

outdoor unde beneficiarul este Asociația Telefonul Copilului. 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni. Vor fi implicați un număr de 177 

elevi, 55 nivel primar și 66 nivel gimnazial care vor fi îndrumați de 12 cadre didactice: Bendriș 

Lăcrămioara, Blaga Veronica Florentina, Bojte Attila, Chiciudean Ionela Doinița, Cuciurean Mimi 

Ionica, Ercse Eva, Iernuțan Minodora-Nadia, Morariu Gabriel Codruț, Paraschiva Alina Cristina, Pop 

Darius, Pui Sebastian și Ugran Alina și Popa Ioan Cornel – coordonator activitate P3 și Boca Dana-

Emilia - Expert management  GT  P3.  

Activitățile cuprinse sunt: 

- Curs de formare acreditat MEC: ”Dezvoltarea competențelor de evaluare și intervenție 

psihoeducațională la nivel primar si gimnazial”. 

- ATELIERUL CU POVESTI: Scopul lui este de a dezvolta imaginația, interesul pentru lectură, 

curiozitatea, forța creatoare, abilitatea de exprimare și socializare, capacitatea de gestionare a 

emoțiilor. 

- ATELIERUL CU CUVINTE: Scopul lui este încurajarea copiilor de a fi cât mai autonomi în 

descoperirea și îmbogățirea propriilor căi de creștere și formare a personalității prin literatură, arta 

povestirii și scriere creativă. 

- ATELIERUL CU FORME, SUNETE ȘI CULORI: Activitățile cuprinse în acest atelier sunt diverse și 

folosesc terapia prin artă ca metodă terapeutică menită să îi sprijine pe elevi să își elibereze 
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anxietățile și tensiunile acumulate, emoțiile, temerile și dorințele, să-și stimuleze creativitatea și 

inteligența emoțională, să se exprime spontan și autentic prin intermediul creației artistice. 

- CLUBUL DE SPORT: Facilitatorii vor folosi sportul și mișcarea ca metodă nonformală de 

creștere a atractivității școlii și de dobândire a unor competențe și abilități esențiale în procesul 

formativ-educativ al elevilor: lucru în echipă, coordonare, comunicare, abilități de organizare, luare 

de decizii, leadership, asumarea responsabilităților, gestionarea emoțiilor și anxietăților, integrare 

într-o echipă, capacitatea de a respecta reguli, disponibilitatea la efort, solidaritatea. 

- CLUBUL CERCETASILOR: În fiecare școală va fi înființat cu club al cercetașilor prin intermediul 

căruia elevii vor fi antrenați în diverse tipuri de activități experientiale. Jocul, activități interactive și 

experimentul vor fi îmbinate armonios într-un cadru complex, atractiv și distractiv care va facilita 

autocunoașterea, dorința de a ști, de a explora și de a descoperi și va oferi copiilor oportunitatea de 

a-și dezvolta abilitățile specifice vârstei și de a le pune în practică. 

- ATELIERUL SMART: Acest atelier e dedicat dezvoltării abilităților logico-matematice. Elevii vor 

fi implicați în lucru pe echipe la construcția de roboți și competiții de șah. 

- Campania de conștientizare și explorare a drepturilor copilului va include materiale 

educaționale și sesiuni de dezbatere dedicate copiilor cu tema “Cyberbullying nu este o joacă” și cu 

tema "Educație pentru drepturile copilului", susținute de coordonatorul campanii educaționale, 

expertul tematic, expertul drepturile copilului. 

- Transformarea spațiului școlar într-un mediu frumos care sa asigure un confort psihologic și 

să favorizeze educația nonformală, prin: plantare de copaci si pomi fructiferi, gazon și flori, crearea 

unor alei/culoare, amenajarea spatiilor recreative, construirea de săli de clasă în aer liber. Băncile și 

mesele achiziționate prin proiect vor fi pictate de elevi. 

Fiecare școală va organiza 2 tabere de ecologie unde elevii vor avea un program de explorare a 

mediului înconjurător, de aprofundare a noțiunilor despre protecția mediului si a celor de orientare 

in spațiu. 


